
Dátum

2010.06.03

2010.12.31

2011.01.31

indulástól (242 nap)

1900.08.29

2011.01.31
Összeg / érték        

(ezer Ft)
Nettó eszközérték 
százalékában (%)

Eszközök összesen 693,273 108.65%

Folyószámla, készpénz 146,561 22.97%

Egyéb követelés 0 0.00%

Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 636,111 99.69%

     Diszkontkincstárjegyek 556,010 87.14%

     Magyar Államkötvények 0 0.00%

     Devizás kötvények 80,101 12.55%

     Egyéb kötvény 0 0.00%

Részvények -89,400 -14.01%

     Hazai részvények -89,400 -14.01%

     Külföldi részvények 0 0.00%

Kollektív befektetési értékpapírok 0 0.00%

Egyéb eszközök 0 0.00%

Kötelezettségek öszesen -55,172 -8.65%

Hitelállomány 0 0.00%

Költségek -2,513 -0.39%

Egyéb kötelezettség -52,659 -8.25%

Nettó eszközérték (saját tıke) 638,101

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 77,364.322139

Származtatott ügyletek 

nettósított, abszolút értéke
1,173,551

 a hónapban  év eleje óta
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Magyar kötvénypiac

* Az alap nettó hozamát indulástól 20 százalékos kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintővé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves 
számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülı egyéb költségek levonásával tehetıek.

Nettó eszközérték

Havi Portfóliójelentés 2011. január

Egy jegyre jutó nettó eszközérték Bruttó hozam az adott évben (nominális)

80,090.658341

CETOP

A fıbb indexek teljesítménye (saját devizában)
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Mi történt a hónap során?

Régiós részvények:

A regionális tızsdék vegyesen teljesítettek a hónapban. Az

OTP (+10.9%) számára fontos hír, hogy a lakás-árverezési

moratóriumot a kormány meghosszabbította április 15-ig, a

kilakoltatási moratórium is eddig van érvényben. A

gyógyszergyártók teljesítménye vegyes volt, a Richter

lejjebb került (-0.2%), az Egis viszont emelkedett (+7.0%)

a hónap során. Az állam a gyógyszertámogatások

költségvetésének szignifikáns csökkentését tervezi. 

Nemzetközi részvények:

Szerény emelkedéssel kezdte 2011-et a legtöbb tızsde,

befektetık bizalmát nem ingatták meg jelentısen a közel-

keleti események sem. A kıolajért 0.9%-kal kellett többet

fizetni, mint egy hónappal korábban, így egy hordó olaj ára

92.19 dollár volt. A Fed megerısítette, hogy ragaszkodik a

pénznyomtatási programjához, amíg a foglalkoztatottság

nem javul érdemben. 

Hazai állampapírpiac:

A forint alapú magyar állampapírok rendkívül jól teljesítettek

januárban. A tíz éves futamidejő papírok referencia hozamai

7,95%-ról 7,32%-ra csökkentek. A rövidebb futamidejő

kötvények esetében is hasonló folyamatok láttak napvilágot.

Az egy éves papírok hozamai 6,33%-ról 5,93%-ra

csökkentek. 

Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. Az alap kezelési szabályzata megtekinthetı a Concorde Zrt. fiókjaiban és a forgalmazási
helyeken. Befektetési döntésük meghozatalakor a befektetıknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetıségeket. Az oldalon megjelenı valamennyi
információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelısséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai,
pontatlanságai miatt. A Concorde Alapkezelı zrt. nem vállal felelısséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.hozott befektetési döntésért és annak
következményeiért.

A Nyilasi 2015 Spekulatív Alap rövid bemutatása

Az alap koncepciója, hogy futamidejével a magánszemélyek TBSZ
adómentességi lehetıségének idıhorizontjára illeszkedve ideális adómentes
befektetési lehetıséget nyújtson a magas hozamot megcélzó hosszú távú
befektetık számára. Az Alap potenciális befektetési területe a lehetı
legszélesebb és globális: hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények,
kollektív befektetési értékpapírok, bankbetétek, devizák, egyéb befektetési
eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott
ügyletek. Az Alap célja hosszú távon az állampapírok által biztosított
hozamnál jelentısen nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása
mellett, döntıen a határidıs piacokon történı spekulatív középtávú pozíciók
segítségével. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb
kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el összetett elemzési stratégiák
alapján, fıként globális makro-fundamentális elképzelésekre támaszkodva.
Tekintve, hogy az Alap tıkeáttételt is felvehet, és rövid (eladási) pozíciókat is
nyithat, ezért az Alap kockázata magasabb lehet, mint egy átlagos
részvényalapé. Az Alap befektetési döntéseiben nagymértékben támaszkodik
a Citadella Consulting Befektetési Tanácsadó Zrt. (1211 Budapest, Janka u.
8.) elemzéseire.
Az alap nem benchmarkhoz mért relatív teljesítményt kíván elérni, hanem az
abszolút pozitív hozam elérése a célja, ezért benchmarkja nincs.


